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Borgmester: En katastrofe 

.Rødovres borgmester ERIK NIELSEN 
(S) sagde kort efter ulykken, at han var 
dybt berørt af situationen. Især furdi en 
lignende ulykke skete for 33 år siden, 
da taget på den garoIe Rødovrehal sank Stalking kan ramme alle
saIllillen. Nil 

"Det er en katastrofe, men heldigvis jeg l 
er ingen kommet noget alvorligt til,« Det er ikke kun Hollywood-stjemer polititilhold til en forfØlger. feret, uanset om furfølgerens hensigter vir rat f 
sagde borgmesteren. 

En af teorierne bag ulykken er, at 
bygningen kollapsede, da en gruppe 
håndværkere var i færd med at monte
re en 50 meter lang stålbjælke på tværs 
af bygningen, der endnu ikke har fået 
monteret tag. En kran, der havde fat i 
bjælken, mistede grebet om bjælken, 
hvorefter den rev bygningens sider med 
sig i faldet mod jorden. Ritzau 

Brandfolk ledte efter savnede. FOTO: SCANPIX 

og kvinder med psykopatiske eks�
kærester, der bliver staUret. Forføl�
gerne kaster sig også over nærmest� 
tilfældigt udvalgte ofre.� 

. AF LYKKE WIBORG CHRISTENSEN 

• Stalkere, altså personer, som furfølger 
en mand eller en kvinde på en truende, og < 

chikanerende måde, kaster ikke kun deres . 
opmærksomhed på kendisser eller på eks
kærester. Nogle kvinder oplever at blive 
chikaneret af mænd, de ikke kender eller 
kun har mødt en enkelt gang. 

"Det er meget udbredt, at mænd fmder 
på at stalke en tidligere partner, men det 
sker også, de vælger et offer, de har intet el
ler meget lidt kendskab til. Fælles for de to 
typer er, at de bruger relativt meget tid på 
research. Det er en identitet for stalkerne, 
og deres opførsel er ikke unormal i deres 
øjne,« furklarer HENRIK BRAMsBORG, der 
er livvagt og ekspert i personsikkerhed.. 

Han har desuden skrevet bogen 'Forfulgt 
-� undgå stalking i DalUIljITk'. 

Hans vurdering bakkes op af familiead- . 
vokat TItOr,~A  l'HZr:U~ERG,  der i mange år' 
har kørt sager for kvinder, der ville have et 

"Den alvorligste stalking sker i parfor
hold, hvor forholdet får en ende, og den 'ene 
part ikke kan acceptere det. De tilfælde er 
slet ikke sjældne, og de udvikler sig'ofte 
værre, end når en fremmed kaster sin kær
lighed på en, han ikke kender,« siger Mona 
Meelberg. 

Alvorlige konsekvenser 
Men uanset om stalkeren hører til den ene 
eller den anden kategori, så er chikanen 
meget ødelæggende for ofret. 

"Ofret kan .ikke leve et almindeligt liv. 
Dekansltiftetelefonnummer,menof'tefin
der stalkerenfrem til det nye nummer og 
fortsætter med at ringe eller sende beske
der. Det betyder, at ofrene lever i en kon
stant stresssituation, hvor de knap nok tør 
tænde telefonen af skræk for, hvor mange 
beskeder, der er, og hvad der står i dem. 
Omvendt tør de ofte heller ikke lade være 
med at læse beskederne, for hvad nu hvis 
der står noget rigtigt slemt. Og nogle læser 
dem fur at vide, hvor stalkeren er, hvad han 
laver, og hvilket humør han er i. Ile gør det 
i et forsøg på at føle sig sikre, men de føler 
sig aldrig hundrede procent sikre. De får 
aldrig ro i sindet,(( siger Mona Meelberg. 

Og de mange henvendelser påvirker of

ker onde eller ej. 
fmd

Ved ikke, at de stalker "o 
"Uanset om stalkeren truer eller kommer er n 
med furslag om, at de skal ses, så sætter sva: 
det sig som frygt i offeret, fordi det er en M 
kontakt, man ikke har bedt om,« furklarer basi 
Henrik Bramsborg, der understreger, at film 
stalkere ikke kan forstå et nej. at ,T< 

"De fleste, som bliver kontaktet af en 
fremmed, vil prøve at være 4øflige og på 
den måde forsøge at stoppe kontakten. Men 
fur stalkere vil al kontakt blive taget som 
en opfordring. Selv en spytklat vil være en 
opfordting,« siger Henrik Bramsborg. 

,,stalkerne ved ofte ikke, at de stalker, 
for de tror, at det, de gør, er normalt,« for
tæller Mona Meelberg. 

wib@urban.dk 

BLIVER DU STALKET ---O
•� Sig nej EN gang og stop'så al kommunikation. 
•� Undg~ al kontakt med stalkeren. . 

Indsaml s~ mange typer bevismateriale som 
muligt og aflever det hele samlet til politiet. 

•� Lad en advokat hjælpe dig med at anmelde det. 

Politiker inviterer FaceboOk-gruppe til Christiansborg� 
1.210 personer har tilmeldt sig 
S-k1imaordfører Mette Gjerskovs 
Facebook-gruppe imod Bjørn Lom
borg. I dag har hun inviteret grup
pen til debat på Christiansborg. 

AF LYKKE WIBORG CHRISTENSEN 

• 'Nej til mere Lomborg på skatteydernes 
regning'. Det hedder en Facebook.gruppe, 
som Socialdemokraternes klimaon!fører 
, ': ~'lTE GJERSKOV har oprettet i novem
ber. Gruppen er en protest imod, at EJøR1\ 

r~0 HBQRG har fået 7,5 millioner kroner på 
finansloven for, at hans Copenhagen Con
sensus Center kan 'belyse fordele og om· 
kostninger ved forskellige mulige løsnings· 
modeller i forbindelse med en international 
klimaaftale'. 

»Han er en professionel meningsdanner 
og klimaskeptiker, så jeg kan ikke se, hvor· 
for lige han skulle have en masse penge 
på finansloven. Andre klimaeksperter må 
ansøge om forskningsmidler,« siger Mette 
Gjerskov. 

Hun oprettede derfor protest-gruppen på 
Facebook, der to måneder senere har fået 

1.210 medlemmer. 
Dem har hun i dag inviteret ind på Chri· 

stiansborg til klimadebat og rundvisning. 

76 tilmeldt klimadebat 

"Jeg har lyst til at møde dem, fordi de er 
interesserede i klima. Jeg brugte Face
book-gruppen, da vi havde statsministe
ren i samråd om klimaet i december. Her 
spurg;te jeg dem, hvad de syntes, jeg skulle 
spørge om, og de kom med nogle rigtig gode 
spørgsmål, så derfOr vil jeg gerne møde 
dem,( siger klimaordføreren. 

76 personer har tilmeldt sig, og omkring 

200 har sagt, at de måske kommer. Efter et 
oplæg fra Mette Gjerskov vil der værede· 
bat blandt deltagerne. 

En af dem er Lf.i..RS r\1'{n:THU-NIEL~l:;'~. 

Han er er sekretariatsleder fur Øko·net, 
der er et netværket fur øl!:ologisk folkeop
lysning. . 

"Jeg tilmeldte mig gruppen fur at bakke 
op om Mette Gjerskovs synspunkt, og nu 
vil jeg gerne ind og ,snakke med nogle poli
tikere. Jeg vil gerne blive klogere og møde 
nogle nye folk,« siger Lars Myrthu-Nielsen. 
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